
 
ГЕРОНТОЛОШКИ  ЦЕНТАР КИКИНДА
Генерала Драпшина бр. 99,  
 23300 Кикинда 
Број:497/7-1 
Датум: 30.12.2016. године 
 
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА И ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН ДОБАРА 
 
НАБАВКА КУХИЊСКЕ ОПРЕМЕ 
Поводом, електронским путем упућеног 
документације за ЈНМВ добара –набавка опреме за кухињу, број 
под бројем 497/7од 29.12.2016. године, у складу са 
(„Службени гласник РС“, бр.124/2012
 
ПИТАЊЕ:  
У складу са конкурсном документацијом јавне набавке мале вредности, број јавне набавке 11/2016, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 27.12.2016 и у вези Вашег позива за достављање понуда 
желимо да Вам поставимо следећа питања:
У одељку IV/1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУ
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 76. ЗЈН, редни број 5, 
захтевате: 
Услов: Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом : да има минимум 5 радно 
ангажованих, од којих 3 сервисера овлашћена од про
машински техничар, 1 електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, 1 . електротехничар за  
расхладне и термичке  уређаје. 
Доказ: 
- фотокопија МА или М3А  обрасца,
-фотокопија Уговора о раду 
-фотокопија радне књижице (или др. документ) из које се види  квалификација сервисера
-фотокопија потврде-изјаве произвођача са именима овлаштених сервисера
 
За овај  услов наглашавамо да је ограничавајући и дискриминатерски, односно фаворизујући и 
прилагођен   за понуђача који има горе тражени профил запослених.
 
НАШЕ ПИТАЊЕ ГЛАСИ:Да ли је прихватљиво да понуђач достави овлашћења од произвођача за 3 
сервисера за сервисирање понуђене опреме невезујући се стриктно за горе тражене профиле сервисера, 
јер сматрамо да је   најбитније да понуђач има обучене сервисере који поседују сертификат произвођача 
опреме и који су обучени за сервисира
 
 
ОДГОВОР:   
Комисија за јавне набавке је размотрила 
Прихватљиво  је да понуђач располаже са  кадровским капацитетом према захтеваним профилма 
сервисера . 
Комисија за ЈН сматра да сервисери који су обучени од стране произвођача опреме морају да имају и 
одговарајућу  стручну спрему.  

У Кикинди 30.12.2016                                                                             

Гeнeрaлa Дрaпшинa 99, 23300 Кикиндa,тeл. 0230/434-675, 

ГЕРОНТОЛОШКИ  ЦЕНТАР КИКИНДА 

ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА И ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ 
ЈН ДОБАРА –НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ, БРОЈ ЈН  11/2016

 
упућеног  захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне 

набавка опреме за кухињу, број ЈН  11/2016 код Нару
под бројем 497/7од 29.12.2016. године, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), достављамо  одговор на постављено питање

документацијом јавне набавке мале вредности, број јавне набавке 11/2016, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 27.12.2016 и у вези Вашег позива за достављање понуда 
желимо да Вам поставимо следећа питања: 
У одељку IV/1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ 76. ЗЈН, 
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 76. ЗЈН, редни број 5, 

Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом : да има минимум 5 радно 
ангажованих, од којих 3 сервисера овлашћена од произвођача за сервисирање понуђене опреме и то : 1 
машински техничар, 1 електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, 1 . електротехничар за  

фотокопија МА или М3А  обрасца, 

адне књижице (или др. документ) из које се види  квалификација сервисера
изјаве произвођача са именима овлаштених сервисера 

За овај  услов наглашавамо да је ограничавајући и дискриминатерски, односно фаворизујући и 
понуђача који има горе тражени профил запослених. 

НАШЕ ПИТАЊЕ ГЛАСИ:Да ли је прихватљиво да понуђач достави овлашћења од произвођача за 3 
сервисера за сервисирање понуђене опреме невезујући се стриктно за горе тражене профиле сервисера, 

најбитније да понуђач има обучене сервисере који поседују сертификат произвођача 
опреме и који су обучени за сервисирање тражене опреме? 

Комисија за јавне набавке је размотрила питање  и даје следећи одговор : 
Прихватљиво  је да понуђач располаже са  кадровским капацитетом према захтеваним профилма 

Комисија за ЈН сматра да сервисери који су обучени од стране произвођача опреме морају да имају и 

                                                                                
                                                                             Комисиј

 
 

 
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА 

675, фaкс 0230/401-461, жирo-рaчун: 840-255667-09,e-mail: kikindagc.ust@minrzs.gov.rs

ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА И ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ 
НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ, БРОЈ ЈН  11/2016 

захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне 
код Наручиоца заведеног 

чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 
на постављено питање       

документацијом јавне набавке мале вредности, број јавне набавке 11/2016, 
објављеном на Порталу јавних набавки дана 27.12.2016 и у вези Вашег позива за достављање понуда 

ПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ 76. ЗЈН, 
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 76. ЗЈН, редни број 5, 

Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом : да има минимум 5 радно 
извођача за сервисирање понуђене опреме и то : 1 

машински техничар, 1 електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, 1 . електротехничар за  

адне књижице (или др. документ) из које се види  квалификација сервисера- 

За овај  услов наглашавамо да је ограничавајући и дискриминатерски, односно фаворизујући и 

НАШЕ ПИТАЊЕ ГЛАСИ:Да ли је прихватљиво да понуђач достави овлашћења од произвођача за 3 
сервисера за сервисирање понуђене опреме невезујући се стриктно за горе тражене профиле сервисера, 

најбитније да понуђач има обучене сервисере који поседују сертификат произвођача 

Прихватљиво  је да понуђач располаже са  кадровским капацитетом према захтеваним профилма 

Комисија за ЈН сматра да сервисери који су обучени од стране произвођача опреме морају да имају и 

                                                        
Комисијa за ЈН МВ 11/2016 

kikindagc.ust@minrzs.gov.rs web: www.gckikinda.org.rs 


